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De afgelopen jaren zijn mbo’s gestimuleerd om excellentieprogramma’s te
ontwikkelen en te implementeren in hun onderwijs. Excellentieprogramma’s
zijn aantrekkelijke en uitdagende programma’s voor studenten die meer
willen en kunnen dan het reguliere onderwijsprogramma hen aanbiedt.
Voor docenten is het ontwikkelen van een excellentieprogramma een
uitdagende opdracht die gekenmerkt wordt door vrijheid. De vrijheid om
een onderwijsprogramma volledig naar eigen inzicht vorm te geven en
aan te bieden vinden veel docenten motiverend, maar ook complex.
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Inleiding
De afgelopen jaren zijn mbo’s door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
gestimuleerd om excellentieprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren in hun onderwijs. Excellentieprogramma’s zijn aantrekkelijke en uitdagende programma’s voor studenten
die meer willen en kunnen dan het reguliere onderwijsprogramma hen aanbiedt.
De mbo’s waren vrij in de wijze waarop zij invulling gaven aan excellentie

•

en mochten bestaande initiatieven uitbreiden, verbeteren en/of nieuwe
excellentieprogramma’s ontwikkelen. Dit was een leuke, maar bovenal
een uitdagende opdracht die nog niet voltooid is.

er weinig kennis is over ontwerpcriteria voor succesvolle
excellentieprogramma’s;

•

er veelal nieuw onderwijs moet worden ontwikkeld waardoor er
beperkt voortgebouwd kan worden op bestaande materialen.

Excellentieprogramma’s ontwikkelen is een uitdagende opdracht

In het hier gepresenteerde handvat delen we onze kennis en ervaring

die gekenmerkt wordt door vrijheid. De vrijheid om een

met het ontwikkelen van excellentieprogramma’s. Hiermee willen

onderwijsprogramma volledig naar eigen inzicht vorm te geven en aan

we mbo’s helpen die aan het begin staan van het ontwikkelen van

te bieden, vinden veel docenten motiverend, maar tegelijkertijd ook

excellentieprogramma’s of dit proces complex vinden. Het handvat is

complex. Het ontwikkelen van excellentieprogramma’s is complex omdat:

gebaseerd op de professionaliserings- en begeleidingsbijeenkomsten van

•

er geen eenduidige definitie is voor excellentie;

docenten van het excellentieprogramma Powerteam van MBO College

•

excellentieprogramma’s sterk van elkaar kunnen verschillen;

Zuid. Delen van het handvat zijn uitgeprobeerd en van feedback voorzien
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Inleiding

1

door projectleiders excellentie en/of onderwijskundig begeleiders

•

van verschillende excellentieprogramma’s. Deze projectleiders en
onderwijskundigen hebben deelgenomen aan het project ‘ontwikkeling

onderwijsprogramma’s;
•

en verbetering van excellentieprogramma’s door uitwisseling’. De
resultaten van dat project zijn gepresenteerd in het magazine ‘Ruimte

•

Waarop een student excelleert kan per excellentieprogramma
verschillen;

•

Airport, MBO College Amstelland, MBO College
Zuid en MBO College Zuidoost van het ROC

Hoe excellentie wordt gedefinieerd, kan per excellentieprogramma
verschillen;

voor excellent talent: Een beschrijving van
excellentieprogramma’s binnen MBO College

Excellentieprogramma’s verschillen van reguliere

Excellentie wordt gedefinieerd in competenties die studenten meer
dan in het reguliere onderwijsprogramma laten zien (excelleren);

•

De student excelleert (dus) door andere competenties of

van Amsterdam – Flevoland (Doppenberg et

competenties op een hoger niveau te laten zien dan studenten in het

al., 2019). Dit magazine bevat een stappenplan

reguliere onderwijsprogramma.

dat een vereenvoudigde en aangepaste versie
is van het hier gepresenteerde handvat.

Alle uitgangspunten die onder het handvat liggen, worden beschreven in
het volgende hoofdstuk. De daarop volgende hoofdstukken beschrijven

Dit handvat is ontwikkeld voor projectleiders

de stappen voor het ontwerpen van excellentieprogramma’s. Deze

en onderwijskundig ondersteuners van

stappen worden hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie,

excellentieteams, maar kan uiteraard ook door

weetjes, tips en/of ervaringen. We beogen met het handvat

docententeams worden gebruikt. Het handvat

docenten, projectleiders en onderwijskundig begeleiders van

is gebaseerd op algemene literatuur over het

excellentieprogramma’s te ondersteunen, te inspireren en uit te dagen

ontwerpen van onderwijs, aangevuld met

nieuwe excellentieprogramma’s te ontwikkelen.

onze opvattingen over het ontwikkelen van excellentieprogramma’s. Dit
laatste heeft geleid tot enkele uitgangspunten voor het ontwikkelen van

Jannet Doppenberg, Jacqueline Kösters en Trudy Moerkamp

excellentieprogramma’s, namelijk:

5

2

Uitgangspunten
Verder lezen

Over het cyclisch ontwikkelen van onderwijs

2.1 Cyclisch ontwikkelen van

een excellentieprogramma wordt ontwikkeld,

en uitvoeren plaats dient te vinden (Van den

excellentieprogramma’s

geïmplementeerd, geëvalueerd en bijgesteld, met

Akker, 2003). De gepresenteerde volgorde van

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en

als doel het excellentieprogramma te verbeteren.

ontwikkel- en implementatieactiviteiten in dit

Wetenschap heeft voor meerdere jaren

handvat presenteren dus een ideaal proces, waar

middelen beschikbaar gesteld aan mbo’s

De ontwerpactiviteiten worden veelal als

in de praktijk flexibel mee omgegaan dient te

om excellentieprogramma’s te ontwikkelen

een serie van opeenvolgende activiteiten

worden. Wel is in dit handvat evaluatie centraal

en te implementeren. Deze lange periode

gepresenteerd. Idealiter vindt een ontwerpproces

gesteld door deze op te nemen als onderdeel

biedt docenten de gelegenheid om

ook zo plaats, maar in werkelijkheid verloopt

van de implementatie en te integreren in de

excellentieprogramma’s te ontwikkelen en te

het proces chaotisch en vinden activiteiten niet

verschillende uitvoeringsactiviteiten.

verbeteren. Met andere woorden, er is tijd voor

volgordelijk, maar gelijktijdig plaats. Verder

een cyclisch ontwerpproces. Een cyclisch proces

wordt ook beargumenteerd dat evaluatie niet

van ontwerpen is een continu proces waarbij

enkel na afloop, maar al tijdens het ontwikkelen

Ontwerpen, uitvoeren en
evalueren
• Op basis van de ontwerpcriteria wordt

Cyclisch ontwerpproces

een programma ontworpen, in de praktijk
uitgeprobeerd en geëvalueerd.

1e
Ontwerp

2e
Ontwerp

3e
Ontwerp

• Dit cyclische proces wordt herhaald met als doel
het ontwerp te verbeteren en aan te scherpen tot
een relevant en bruikbaar resultaat.
• Evaluatie speelt een cruciale rol.

Continue verbeteren

(Thijs & van den Akker, 2009)
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2.2 Docententeams als ontwikkelaars en uitvoerders

2.3 Ontwikkelen van een gezamenlijke visie

Het is algemeen bekend dat voor een succesvolle implementatie van

Een visie op excellentie is geen kant-en-klaar product, maar ontwikkelt

(nieuwe) onderwijsprogramma’s het van belang is, dat docenten die het

zich voortdurend. Bij de start is een visie vaak nog wat vaag en is het

programma gaan aanbieden ook betrokken worden bij het ontwikkelen

letterlijk een richting van wat men met elkaar belangrijk vindt. Gedurende

van het programma. Docenten die hun eigen onderwijsprogramma

het ontwikkelen en aanbieden van het excellentieprogramma wordt de

ontwikkelen, zijn immers beter in staat dit

visie steeds concreter. De visie komt immers terug in alle onderdelen van

ontwikkelde programma uit te voeren en te

een excellentieprogramma. Het is daarom belangrijk om gedurende het

implementeren zoals bedoeld (Handelzalts,

proces af en toe terug te blikken op de visie en na te gaan of deze nog

2009). Hoewel het ontwikkelen van een

klopt en/of verder aangescherpt kan worden. Omdat docenten de visie

les een individuele taak kan zijn, is het

tijdens het ontwerpproces - mede door hun enthousiasme - weleens uit

ontwikkelen van een excellentieprogramma

het oog kunnen verliezen, is op dit punt een belangrijke rol weggelegd

een taak van meerdere docenten die met

voor de projectleider of onderwijskundig begeleider. De projectleider

elkaar samenwerken. Docenten die samen

zal steeds vanuit een helicopterview, de (voorlopige) visie moeten

onderwijs ontwikkelen, kennis en ervaring

relateren aan komende en/of genomen stappen in het ontwikkelproces.

delen en gezamenlijk reflecteren, is specifiek

Dit helpt tegenstrijdigheden in het ontwerp voorkomen, maar ook om

belangrijk als het nieuw onderwijs, zoals

docenten gezamenlijk betekenis te laten geven aan excellentie. Omdat

excellentieprogramma’s, betreft (e.g.,

het bespreken van ontwerpcriteria alsook het delen van opvattingen en

Jonker, Gijzen, März, & Voogt, 2017). Door

ervaringen met excellentie bijdragen aan visieontwikkeling, komt de visie

deze samenwerking, waarbij ontwikkelen

regelmatig - zowel direct als indirect - aan de orde.

en uitvoeren elkaar afwisselen, kunnen
docenten gezamenlijk betekenis geven aan excellentie en/of het
excellentieprogramma.
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2.4 Excellentieprogramma’s versus reguliere

In onze ogen is het belangrijk dat excellentieprogramma’s zich

onderwijsprogramma’s

aantoonbaar onderscheiden van reguliere onderwijsprogramma’s. Door

Het ministerie van OCW heeft de mbo’s geen eenduidige kaders

te laten zien wat het excellentieprogramma meer vraagt van studenten

meegegeven voor het ontwikkelen van excellentieprogramma’s.

dan het reguliere onderwijsprogramma wordt de kans groter dat een

Dit betekent dat er verschillende vormen, zowel organisatorisch

excellentieprogramma op de lange termijn kan blijven voortbestaan en

als inhoudelijk, van excellentieprogramma’s mogelijk zijn. Zo

ook erkend wordt door de beroepspraktijk en/of vervolgonderwijs.

zijn er excellentieprogramma’s als onderdeel van het reguliere
onderwijsprogramma, verzwaarde reguliere onderwijsprogramma’s

Diversiteit tussen de excellentieprogramma’s

en extracurriculaire onderwijsprogramma’s. Daarbij zijn er

•

excellentieprogramma’s die een verdieping of verbreding zijn van het
reguliere onderwijsprogramma. Verder kunnen excellentieprogramma’s

Hoe excellentie wordt gedefinieerd, kan per excellentieprogramma
verschillen;

•

sterk variëren in hun samenwerking met partijen binnen en buiten de

Waarop een student excelleert kan per excellentieprogramma
verschillen.

school, zoals samenwerkingen tussen verschillende opleidingen en /of
samenwerkingen met bedrijven.

Overeenkomsten tussen excellentieprogramma’s
•

In dit handvat wordt onder een excellentieprogramma een nieuw te
ontwikkelen onderwijsprogramma verstaan, waarbinnen studenten

Excellentie wordt gedefinieerd in competenties die studenten meer
dan in het reguliere programma laten zien (excelleren);

•

De student excelleert dus door competenties op een hoger niveau

werken aan ontwikkeling van een breder spectrum aan competenties en/

of andersoortige competenties te laten zien dan studenten in het

of competenties op een hoger niveau dan zij ontwikkelen in het reguliere

reguliere onderwijsprogramma.

onderwijsprogramma.
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3

ontwikkelen van een excellentieprogramma

3.1 Richting geven aan (visie op) excellentie

Een aanpak:

Wanneer is iemand excellent? Wanneer is een onderwijsprogramma
een excellentieprogramma? Dit zijn geen eenvoudige vragen, die

Bij de start, waar alles nog open ligt, is het formuleren van een

ook niet in een keer te beantwoorden zijn. Toch is het belangrijk

gezamenlijke richting of visie op excellentie niet eenvoudig. Een

om een gezamenlijk idee over excellentie te ontwikkelen en een

richting of visie op excellentie kan helderder worden als wordt

richting vast te stellen, voordat het ontwerpen van start gaat. Met

nagegaan wat de verschillen zijn tussen regulier en excellent;

elkaar in dialoog gaan over wat belangrijke kenmerken zijn van

reguliere studenten versus excellente studenten, en reguliere

excellentieprogramma’s is daarin een belangrijke eerste stap. Het

onderwijsprogramma’s versus excellentieprogramma’s. Om

is belangrijk omdat het bespreken en formuleren van ideeën over

docenten na te laten denken over de verschillen, zijn de volgende

excellentie en het te ontwikkelen excellentieprogramma inzicht biedt

formats beschikbaar:

in de opvattingen van de verschillende betrokkenen; zowel in de

•

kenmerken van excellentieprogramma’s

overeenkomsten als in de verschillen. Ook is het belangrijk, omdat
op basis van gedeelde opvattingen een gezamenlijke richting kan
worden vastgesteld.

Kenmerken van reguliere onderwijsprogramma’s versus

•

Kenmerken van reguliere studenten versus kenmerken
van excellente studenten

Opbrengsten voor docenten:
Per excellentieprogramma kan de visie op excellentie verschillen. Maar binnen één excellentiepro-

Inzicht in overeenkomsten en verschillen in opvattingen van elkaar
 Richting vaststellen op basis van gedeelde opvattingen

gramma ontwikkelen docenten een gedeelde visie
op excellentie.
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Uitgangspunten uitgelicht
•

•

De kaders

Een visie ontwikkelt zich voortdurend en wordt na verloop van tijd

ontweprcriteria = kenmerken ontwerp = product

steeds concreter.

procedure = realisering ontwerp = proces

Excellentieprogramma’s verschillen van reguliere onderwijsprogramma’s.

Visie op excellente student
•

Intrinsieke motivatie / persoonlijk willen ontwikkelen

•

Zelfregulerend / zelfstandig

•

Probleemoplossende vaardigheden

•

Proactief / initiatiefrijk / ondernemen

•

Reflecterend vermogen

•

Kritische / onderzoekende houding

•

Creatief

•

Persoonlijk willen ontwikkelen / motivatie

Visie op
excellente
student

Visie op
reguliere
student

Dit is een voorbeeld van een overzicht van overeenkomstige opvattingen van door
docenten gerapporteerde kenmerken van excellente studenten.
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Tips van docenten
•

3

Bekijk filmpjes of lees over excellentie op de site
over excellentie in het mbo

Uitgelicht:
Excellentie in het mbo startrapportage

Waarom

Hoe

Denkhulp voor excellentie in het mbo

Wat
•

Neem een kijkje in de keuken bij lopende
excellentieprogramma’s

•

Bevraag collega’s en studenten van
excellentieprogramma’s

Waarom:
Waarom willen we een excellentiegrogramma

Visie   Ontwerpcriteria

voor onze studenten?
Aanleiding, belang, urgentie, drijfveer, motivatie…

Het formuleren van ontwerpcriteria is veelal

Hoe:

gemakkelijker dan het verwoorden van een visie

Hoe gaan we het excellentieprogramma
ontwikkelen en implementeren?

op excellentie en het excellentieprogramma.

Wat:

Ontwerpcriteria beschrijven de kenmerken van het

Wat is het ontwerp van het excellentieprogramma?

excellentieprogramma die docenten belangrijk vinden
en waar het excellentieprogramma idealiter aan moet

Afgeleid van de gouden cirkel van Simon Sinek (2009).

voldoen. Deze ontwerpcriteria zijn richtinggevend en
leidend voor het verder ontwerpen of ontwikkelen van
het excellentieprogramma.
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3.2 Beginsituatie en leerdoelen vaststellen

3
•

helder, duidelijk en specifiek geformuleerde criteria

Afstemming tussen de beginsituatie van studenten en de leerdoelen van

- harde en/of zachte criteria

een excellentieprogramma is net als bij reguliere onderwijsprogramma’s

- vermijd ingewikkeld taalgebruik

erg belangrijk. Enerzijds moeten de doelen voor studenten een

- vermijd dubbelzinnigheid

uitdaging zijn en de mogelijkheid bieden aan studenten om te

- vermijd meerdere criteria in een zin

excelleren. Anderzijds moeten de studenten al een bepaald niveau

•

meetbaar voor docenten

hebben, willen zij mogen deelnemen aan een excellentieprogramma.

- Hoe wordt beoordeeld of studenten voldoen aan de criteria?

Omdat dit beginniveau en/of de motivatie idealiter hoger ligt dan in

- Hoe kunnen de selectiecriteria meetbaar worden gemaakt?

reguliere onderwijsprogramma’s, is dit een vorm van selectie.

•

aantoonbaar voor studenten
- Hoe kunnen studenten aantonen dat zij aan de criteria voldoen?
- Voorwaarden: studenten begrijpen de selectiecriteria en

Beginsituatie   selectiecriteria

kunnen op basis van de (zelf)selectiecriteria beoordelen of het

Hulpvragen om de selectiecriteria in beeld te krijgen:

excellentieprogramma iets voor hen is.

•

Wanneer mag een student deelnemen aan een
excellentieprogramma en waarom?

•

Aan welke studenten denk ik, als ik aan excellente studenten

Doelen

Beginsituatie

denk, en wat kenmerkt deze studenten?
•

Welke competenties moeten studenten al beheersen?
Excellentieprogramma

Formuleer selectiecriteria
Selectiecriteria zijn vooraf geformuleerde criteria met als doel
gemotiveerde en/of talentvolle studenten te selecteren voor deelname
aan het excellentieprogramma. De selectiecriteria zijn helder, duidelijk

Resultaten

en specifiek geformuleerd, meetbaar en aantoonbaar:
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3

Formuleer leerdoelen
Het is belangrijk dat de leerdoelen laten zien wat het
excellentieprogramma onderscheidt van een regulier

Belangrijke vragen zijn

onderwijsprogramma en wat studenten dus meer leren dan in

•

Wat kennen en kunnen de studenten al?

hun reguliere onderwijsprogramma. Verder geldt, zoals voor alle

•

Wat moeten de studenten meer kennen

leerdoelen, dat deze uitdagend moeten zijn en afgestemd dienen
te worden op de beginsituatie van studenten. Tot slot moeten
de leerdoelen voor studenten net als de selectiecriteria helder,

en kunnen?
•

Welke houding moeten studenten al
bezitten en/of ontwikkelen?

duidelijk en specifiek geformuleerd, meetbaar en aantoonbaar zijn:
•

helder, duidelijk en specifiek geformuleerde leerdoelen
- harde en/of zachte doelen
- vermijd ingewikkeld taalgebruik
- vermijd dubbelzinnigheid
- vermijd meerdere doelen in een zin

•

•

meetbaar voor docenten

Vrijheid
Het excellentieprogramma valt buiten de kaders die
gelden voor het reguliere onderwijsprogramma, zoals

- Hoe wordt beoordeeld of studenten de doelen hebben behaald?

het kwalificatiedossier. Docenten (en studenten) hebben

- Hoe kunnen de leerdoelen meetbaar worden gemaakt?

daardoor de volledige vrijheid om doelen en inhoud

aantoonbaar voor studenten

van het excellentieprogramma zelf te bepalen. Het

- Hoe kunnen studenten aantonen dat zij de doelen hebben bereikt?

ontbreken van vaststaande kaders biedt de mogelijkheid

- Voorwaarden: studenten begrijpen de leerdoelen en weten wat

om aan te sluiten bij individuele leerbehoefte en

er van hen verwacht wordt.

motivatie van studenten en daarmee maatwerk te
leveren. Studenten kunnen desgewenst hun leerdoelen
(deels) zelf kiezen. Een excellentieprogramma kan
bijvoorbeeld bestaan uit een aantal algemeen
geldende doelen en uit door studenten geformuleerde
persoonlijke leerdoelen.
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Achtergrondinformatie
Informatie ter

Latent talent versus excellent
Latent talent verwijst naar talenten die wel aanwezig zijn, maar waar de student zelf nog geen weet van
heeft. De grootste uitdaging voor docenten is dan ook studenten...

overweging bij het
formuleren van
selectiecriteria en
leerdoelen.

Zelfregulerend leren
Hoewel een deel van de excellentieprogramma’s een grote mate van zelfsturing verwacht van
studenten, vraagt dit veel van hen...

21e eeuwse vaardigheden
Vaak wordt aangegeven dat excellentieprogramma’s bijdragen aan de 21e eeuwse vaardigheden van
studenten. Zoals het woord al zegt gaat het bij 21e eeuwse vaardigheden...

Leren van crisismomenten
Er zijn enkele excellentieprogramma’s die de leerdoelen voor studenten zo uitdagend maken dat
studenten gedurende het programma tijdelijk een crisis ervaren. Van deze programma’s...
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Uitgangspunten uitgelicht

Doelen versus leeractiviteiten
Leeractiviteiten worden vormgegeven om studenten

•

Excellentie wordt gedefinieerd in competenbepaalde leerdoelen te laten behalen. We zien in de

ties die studenten meer dan in het reguliere
programma laten zien (excelleren).

praktijk dat docenten het soms lastig vinden om de

De student excelleert door competenties op

leerdoelen te formuleren terwijl zij duidelijke ideeën

een hoger niveau of andersoortige

hebben over de leeractiviteiten. Zo kan het zijn dat

competenties te laten zien dan studenten in

de leerdoelen vaag geformuleerd zijn, terwijl de

het reguliere onderwijsprogramma.
leeractiviteiten uitgebreid beschreven zijn. Het is dan
belangrijk om tijdens de uitvoering het leerproces van
studenten nauwkeurig te analyseren, zodat nagegaan kan
worden welke activiteiten meer of minder bijdragen aan

Tips van docenten

het leerproces en de leerdoelen voor de daarop volgende

Lezen over selectie in excellentie

keren nader geëxpliciteerd kunnen worden.

Lezen over taxonomieën

Lees ook activiteit versus doelgericht werken.

1/2
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3.3 Ontwikkelen van het

Leerdoelen

excellentieprogramma
Net als bij het ontwikkelen van reguliere

3

Tussendoel

onderwijsprogramma’s, zijn er veel aspecten waarmee

Activiteit

rekening dient te worden gehouden bij het vormgeven
van een excellentieprogramma. Maar vanwege het

Activiteit

vernieuwende karakter van excellentieprogramma’s
Activiteit

adviseren wij om te starten met een grof ontwerp van het

Tussendoel

excellentieprogramma. Het grof ontwerp bevat het eerste
idee over de beginsituatie en de leerdoelen van studenten,

Activiteit

en de daartussen liggende activiteiten die leerprocessen
van studenten stimuleren met als doel studenten te laten

Activiteit

excelleren.
Activiteit

Tussendoel

Idealiter worden eerst de beginsituatie en de leerdoelen
van studenten vastgesteld en wordt vervolgens het
excellentieprogramma ingevuld. Het excellentieprogramma
bestaat uit een reeks aan activiteiten om studenten de

Draagvlak

leerdoelen te laten behalen. Afhankelijk van de grootte of
duur van het excellentieprogramma kan een programma

Voorafgaand en tijdens het ontwikkelen van een

worden opgedeeld in verschillende en/of opvolgende

excellentieprogramma is het belangrijk om na te gaan of er draagvlak

tussendoelen. Elk tussendoel kan met behulp van één of

is voor het excellentieprogramma. Vraag wat betrokkenen zoals

meerdere activiteiten door studenten behaald worden.

studenten, leidinggevenden en het werkveld van het idee en/of het
grove ontwerp van het excellentieprogramma vinden. Ga daarbij na
of er draagvlak is voor het excellentieprogramma en welke ideeën en/
of suggesties de betrokkenen hebben voor het (verder) vormgeven
van het excellentieprogramma.
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Naar een grof ontwerp door activiteiten vast te stellen

Controlevragen zijn

In het grove ontwerp worden activiteiten die studenten

•

Sluiten deze activiteiten aan bij de beginsituatie van studenten?

in staat stellen om te excelleren vastgesteld. Met andere

•

Sluiten de activiteiten aan bij de richting en/of huidige visie op

woorden de activiteiten bepalen hoe en wat studenten leren.
Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:
•

excellentie?
•

Wat willen we de studenten leren? (Gebruik de

Volgen de activiteiten elkaar logisch op en/of kunnen de activiteiten
in willekeurige volgorde worden uitgevoerd?

geformuleerde leerdoelen en tussendoelen.)
•

•

Hoe leren studenten dat en wat zijn de daarbij horende

Diverse formats voor het ontwerpen en de vastlegging daarvan:

leerprocessen?

•

Grof ontwerp: input-proces-output

Welke activiteiten stimuleren de gewenste leerprocessen

•

Verslag ontwerpbijeenkomst

bij studenten?

•

Stappenplan ontwikkelen van excellentieprogramma’s als instrument
voor dialoog

Latent • Talent

Proces

beginsituatie studenten = input = selectie

excellentieprogramma = proces waarin studenten

leerdoelen studenten = output = bewijs dat

criteria = voorwaarde voor deelname

kunnen excelleren = activiteiten = rol docent = ….

student heeft geëxcelleerd = certificaat

Excellent
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Naar een fijn ontwerp

ontwerpversie is het volgens ons van belang om gezamenlijk afspraken

In een fijn ontwerp wordt het excellentieprogramma meer

te maken per activiteit en/of activiteitenreeks over:

gedetailleerd uitgewerkt. Een format voor een fijn ontwerp

•

is bijvoorbeeld het wel bekende curriculaire spinnenweb dat

Wie doet wat, wanneer, waar en hoe?
-	 Hoe refereert naar de didactische aanpak van de docent, welke

ontwikkeld is door van Van den Akker (2003). Het curriculaire

dient aan te sluiten bij de gezamenlijk vastgestelde richting en/of

spinnenweb visualiseert de samenhang tussen verschillende

visie op excellentie.

programmaonderdelen met visie als middelpunt. De visie verwijst
naar het motief voor het onderwijsprogramma en de pedagogisch-

•

Welke leermiddelen gebruiken we en hoe dienen deze vorm te
worden gegeven?

didactische visie onderliggend aan het onderwijsprogramma.

De omliggende programmaonderdelen zijn: leerdoelen,
leerinhoud, leeractiviteiten, docentrollen, bronnen en materialen,

Toetsing
Hoe wordt hun
leren getoetst?

Leerdoelen
Waarheen leren zij
Leerinhoud
Wat leren zij?

groeperingsvormen, leeromgeving, tijd en toetsing. Het idee achter het
spinnenweb is dat alle curriculumonderdelen een consistent geheel
moeten vormen. Als één onderdeel verandert, heeft dat invloed op

Tijd
Wanneer
leren zij?

de andere onderdelen (Van den Akker, 2003). Kortom, als getrokken
wordt aan één van de draden van het spinnenweb, moeten de andere
uiteinden (curriculumonderdelen) meebewegen om ervoor te zorgen

Visie
Waartoe leren zij?

Leeromgeving
Waar leren zij?

dat het spinnenweb in balans blijft en niet breekt.

Het curriculaire spinnenweb is voor een eerste versie van het ontwerp

Groeperingsvormen
Met wie leren zij?

Leeractiviteiten
Hoe leren zij?

Docentenrollen
Wat is de rol van de
leraar bij hun leren?
Bronnen en materialen
Waarmee leren zij?

van het excellentieprogramma veelal te gedetailleerd. Het advies is
om dit te gebruiken bij een tweede of derde versie. Voor een eerste

Curriculaire spinnenweb (Van den Akker, 2003).

Verder lezen

Over het curriculaire spinnenweb
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Tips om te lezen of te gebruiken
Leeromgeving eenvoudig
Onderstaande driehoek is een vereenvoudigde en afgeleide
representatie van het didactisch analyse model van Van
Gelder (1971). De driehoek presenteert de interactie tussen
de door de student ondernomen (leer)activiteiten, de
gehanteerde didactiek door de docent en de gebruikte en/

3

Lezen over verschillende ontwerpaanpakken
Tools voor curriculumontwikkeling van SLO
Denkhulp voor het ontwikkelen van
excellentieprogramma’s in het mbo

of ingezette leermiddelen, welke gezamenlijk het leerproces
van de student beïnvloeden.

Activiteit versus doelgericht
werken

leeractiviteiten
student

De vrijheid die het ontwikkelen van een excellentieprogramma biedt, leidt bij docenten soms tot
activiteitgericht denken...

Student versus docent
geformuleerde leerdoelen

leerproces
student

Veel excellentieprogramma’s hebben in hun visie staan
dat zij het belangrijk vinden dat studenten zelf hun
leerdoelen bepalen...

didactiek docent

leermiddelen
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3.4 Vaststellen van de communicatie over het

Bedenk welke studenten je wilt informeren over het excellentieprogramma en hoe:

programma

•

excellentieprogramma?

Houd er rekening mee dat studenten niet vanzelfsprekend
geïnteresseerd zijn in een excellentieprogramma. Het is dus

Welke groep(en) studenten komen in aanmerking voor deelname aan het

•

Wil je alle studenten informeren of alleen studenten die aan een bepaald criteria
voldoen? (wel of geen voorselectie van studenten die je informeert)

belangrijk dat je de aandacht van studenten weet te trekken en hen
enthousiast maakt voor deelname aan het excellentieprogramma.

•

Hoe ga je studenten interesseren voor je excellentieprogramma?

Aan de andere kant is het belangrijk om studenten een

•

Wanneer moet de student wat doen om geselecteerd te worden voor deelname
aan het excellentieprogramma (zie selectieprocedure).

realistisch beeld te geven van de inhoud van het programma
en van wat deelname aan het programma voor hen betekent.

•

Welke informatie heeft de student nodig om een wel overwogen keuze te maken

In de communicatie over het excellentieprogramma zullen

voor het excellentieprogramma?

studenten dus enerzijds enthousiast moeten worden gemaakt

- Wat is (globaal) de inhoud van het programma

voor het programma en anderzijds realistisch geïnformeerd

- Wat wordt er van de student verwacht (bijvoorbeeld mate van zelfstandigheid
en de verwachte tijdsinvestering)

moeten worden over bijvoorbeeld werklast bij deelname aan het

- Wat kan de student van de docent verwachten?

excellentieprogramma.

- Wat heeft de student eraan (bijvoorbeeld leeropbrengsten,
excellentiecertificaat of een netwerk)

Tips van docenten
Maak een communicatieplan waarin je de volgende

Er zijn meerdere manieren om bekendheid te geven aan het excellentieprogramma

vragen beantwoordt:

en ook om te communiceren over programma. Zorg ervoor dat de verschillende

•

Hoe communiceer je?

communicatiemiddelen elk met een specifiek doel worden ingezet. Voorbeelden zijn:

•

Aan wie communiceer je?

•

Flyers/brochures waarin de inhoud van het programma wordt beschreven.

•

Wat communiceer je?

•

Presentaties door (oud)studenten om nieuwe studenten te interesseren.

•

Wanneer communiceer je (wat)?

•

Posters om bekendheid te geven aan het excellentieprogramma.
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aanbieden van een excellentieprogramma

4.1 Communiceer over het excellentieprogramma
Communiceer over het excellentieprogramma met als doel studenten te
interesseren voor het excellentieprogramma. Studenten zullen enerzijds
enthousiast moeten worden gemaakt voor het programma en anderzijds
realistisch geïnformeerd moeten worden over de inhoud van het
excellentieprogramma. Gebruik hiervoor het communicatieplan waarin je
aangeeft:
•

Hoe communiceer je?

•

Aan wie communiceer je?

•

Wat communiceer je?

•

Wanneer communiceer je (wat)?

Gluren bij de buren
In dit handvat gaan we er vanuit dat
excellentieprogramma’s sterk van elkaar kunnen
verschillen. Dit maakt de communicatie over een
excellentieprogramma niet eenvoudig; zeker
niet als een mbo een groot aantal verschillende
excellentieprogramma’s aanbiedt. Een aantal mbo’s
heeft er echter voor gekozen om het aantal soorten
excellentieprogramma’s dat zij aanbieden te beperken.
Dit heeft als voordeel dat de communicatie over
excellentieprogramma’s gezamenlijk of centraal kan
worden opgepakt en dat voor zowel studenten als
docenten duidelijk is welke excellentieprogramma’s de
eigen mbo-instelling aanbiedt.
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Communiceer de selectieprocedure naar studenten:
•

Hoe kan de student zich aanmelden voor het
excellentieprogramma?

•

Hoe kan de student aantonen dat hij/zij in aanmerking
komt voor deelname aan het excellentieprogramma?
-

Wat moet de student aanleveren, voorbereiden
en/of laten zien?

•

Op welke criteria wordt de student beoordeeld?

Wat is de tijdsplanning van de selectieprocedure?
-

Wanneer wat? (bijv. aanmelding, selectie,
beoordeling, etc.).

Reflectievragen
Reflecteer samen met collega’s op het communicatieplan
•

Wat is anders uitgevoerd dan bedacht in het
communicatieplan en waarom?

•

Hebben we de studenten bereikt die we wilde bereiken?

•

Is de verstrekte informatie door studenten ervaren zoals
bedoeld?

•

Leg vast wat goed en wat minder goed werkte en
waarom. Kortom, wat moet behouden worden en wat
moet verbeterd worden aan de communicatie.
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4.2 Selecteer studenten voor deelname
Bij de selectieprocedure gaat het zowel om de communicatie
naar studenten over de procedure als om de uitvoering van

Selectie in de praktijk

de procedure. Met andere woorden: doe wat je belooft hebt
en selecteer de studenten op basis van de geformuleerde
selectiecriteria. Een veelvoorkomend selectiecriterium, dat
vaak ook goed aantoonbaar is door studenten, is motivatie.
Omdat docenten studenten niet willen afschrikken met de
selectiecriteria worden de voorgenomen en door studenten
lastig aantoonbare selectiecriteria veelal niet of minder streng
gehanteerd. Docenten hebben hier vaak goede redenen voor,
maar moeten desalniettemin nagaan wat de beginsituatie
van de studenten is. Als blijkt dat studenten niet voldoen

In het eerste jaar hebben de docenten van het
excellentieprogramma Powerteam collega’s van de eigen
opleiding gevraagd om excellente studenten te selecteren
voor het Powerteam. De selectie door collega’s resulteerde
in studenten die in hun opleiding veelal excelleerden in
hun vakmanschap, maar die de zelfstandigheid van het
Powerteam niet altijd aankonden. Onderstaande quote
illustreert dat de selectiecriteria aan moeten sluiten op het
soort excellentieprogramma.

aan de vooraf bedachte beginsituatie vraagt dit namelijk om
aanpassingen aan het excellentieprogramma.

“We kwamen erachter dat studenten die echt heel erg goed
waren in performen, in het excellentieprogramma niet zo
uit de verf kwamen als we hadden gehoopt. Ze reageerden
niet op mails, leverden opdrachten niet in, kwamen soms

Hoe minder strikt docenten de vooraf geformuleerde
selectiecriteria hanteren, hoe uitgebreider moet
worden nagegaan wat de beginsituatie van de

niet opdagen. Er werd in het project natuurlijk ook van
je verwacht dat je ging presenteren en je spullen op tijd
inleverde (Jet, 2016).”

deelnemende studenten is.
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Evaluatie van de selectiecriteria
In de praktijk lopen het ontwikkelen en aanbiedingen van excellentieprogramma’s nogal eens door elkaar. Het excellentieprogramma
wordt dan ontwikkeld tijdens de uitvoering. In dit geval heeft er veelal geen duidelijke selectie van studenten plaatsgevonden.
De evaluatie van de huidige situatie kan dan helpen om de selectiecriteria voor het volgende jaar te formuleren. Uiteraard zullen
selectiecriteria die wel toegepast zijn, ook geëvalueerd moeten worden. Voor beide evaluaties worden in onderstaande tabel suggesties
gedaan.

Evaluatie voor toekomstige selectie

Evaluatie van uitgevoerde selectie

Welke verwachtingen had je voorafgaand aan het

Op basis van welke criteria zijn studenten geselecteerd

programma van studenten?

voor deelname aan het excellentieprogramma?

Welke verwachtingen maken de deelnemende studenten waar

Welke criteria wil je behouden en waarom?

en/of waarop hebben zij je positief verrast?
Welke verwachtingen maken de deelnemende studenten niet

Welke criteria wil je graag aanpassen of nieuw toevoegen en

waar?

waarom?
Formuleer op basis van het bovenstaande voorlopige criteria om studenten te selecteren voor het excellentieprogramma.
Bespreek met collega’s bovenstaande vragen en stel gezamenlijk de selectiecriteria vast (zie ook 3.2).

Reflecteer samen met collega’s op de geformuleerde richting of visie op het excellentieprogramma en de selectiecriteria. Sluiten deze
nog goed op elkaar aan? Zijn aanpassingen aan de visie of criteria wenselijk en/of kan de visie verder geconcretiseerd worden?
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Visie en selectiecriteria

Nadat een excellentieprogramma één of twee keer is aangeboden

selectiecriteria

zijn docenten veelal in staat om selectiecriteria te benoemen
die van belang zijn voor het succesvol doorlopen van het
excellentieprogramma. Hoewel docenten vaak wel weten wat
belangrijke selectiecriteria zijn, kunnen zij het toch lastig vinden
om deze toe te passen in de praktijk. Er is dan vaak sprake van
een discrepantie tussen de visie van docenten op excellente

beginsituatie

studenten en hun visie op selectie van studenten. Docenten
willen niet altijd studenten selecteren, omdat zij bijvoorbeeld
zoveel mogelijk studenten willen trekken. Of ze vinden dat alle
studenten die gemotiveerd zijn, een kans moeten krijgen om deel
te nemen aan het excellentieprogramma. Het is dus niet alleen
belangrijk om selectiecriteria te gebruiken die aansluiten bij het
excellentieprogramma, maar ook om na te gaan of het selecteren
van studenten (nog steeds) past bij de gedeelde visie op het
excellentieprogramma. Omdat de visie na verloop van tijd steeds
concreter wordt, kan deze dus ook veranderen.
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Tips van docenten
4.3 Voer het excellentieprogramma uit

•

Vraag aan studenten wat zij kenmerken

Iedereen kent het wel; een goed voorbereide les verloopt anders

van talentvolle of excellente studenten

dan vooraf bedacht. Dat is niet erg, want docenten zijn flexibel

vinden.
•

en moeten kunnen inspelen op onverwachte situaties en reacties

Maak op basis van de door studenten

van studenten. In de praktijk kan een les, bijeenkomst, workshop

gerapporteerde kenmerken afspraken

binnen een excellentieprogramma dan ook anders verlopen dan

met de studenten over hun eigen houding

vooraf bedacht. Hoewel dit niet erg is, is het wel belangrijk om

en gedrag en dat van docenten.
•

continu na te gaan wat er anders verliep dan bedacht en waardoor

4

Spreek elkaar aan op de gezamenlijk
gemaakte afspraken.

dat kwam. Enerzijds is dit belangrijk, omdat in een volgende les,
bijeenkomst, workshop zaken die niet goed verliepen gecorrigeerd
kunnen worden. Anderzijds is dit belangrijk, omdat je moet
bijhouden wat er een volgende keer aangepast moet worden aan
de les, workshop of bijeenkomst en waarom. Het waarom wordt

Evaluatievragen kort

vaak vergeten. Weten wat er niet goed ging en waardoor dat kwam

•

is belangrijke informatie om goede keuzes te kunnen maken
voor verbetering van de les, workshop of bijeenkomst en het
excellentieprogramma.

Waar zijn jullie trots op?
• Waarom?

•

Wat zou je graag anders willen zien?
• Waarom?

Hulpmiddel voor vastlegging van reflectie op de uitvoering

Verschijningsvormen

Format Reflectie op studentbijeenkomsten .

In de literatuur wordt vaak verwezen naar de verschillende verschijningsvormen van
onderwijsprogramma’s zoals beschreven door Goodlad (1979), namelijk:...
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Als ontwikkelen en uitvoeren gelijktijdig plaatsvinden

Cycli om ontwikkelen en uitvoeren op elkaar af te stemmen

Idealiter wordt een onderwijsprogramma eerst ontwikkeld

•

Ontwikkelen: ontwikkel vanuit de visie op excellentieonderwijs een reeks van

en daarna uitgevoerd. In de praktijk vinden deze activiteiten

activiteiten, didactische handelingen en leermiddelen om het gewenste leerproces bij

veelal gelijktijdig plaats. Er wordt een eerste deel van

studenten te stimuleren zodat zij het tussendoel behalen.

het excellentieprogramma ontwikkeld. Tijdens of na de

•

verloopt dan vooraf bedacht.

uitvoering van het eerste deel, wordt het tweede deel van
het programma ontwikkeld, etc.. Deze aanpak heeft als

Uitvoeren: voer het ontwikkelde deel van het programma uit en houd bij wat anders

•

Evalueren: evalueer het leerproces van studenten en ga na welke activiteiten,

voordeel dat docenten het programma op basis van hun

didactische handelingen en leermiddelen het leerproces positief of minder positief

ervaringen direct kunnen bijstellen. Een nadeel is dat de

hebben versterkt.

tussentijdse evaluaties vaak niet systematisch plaatsvinden

•

Verbeteren: welke consequenties heeft de evaluatie voor de ontwikkeling van

en dat het na afloop vaak lastig terug te halen is waarom

het volgende deel van het programma. Waarmee wordt doorgegaan en waar zijn

bepaalde ontwerpaanpassingen en/of ontwerpkeuzes

aanpassingen wenselijk om het leerproces van studenten verder te optimaliseren?

zijn gemaakt. Om deze reden adviseren wij korte cycli
te doorlopen van ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en

Format voor vastlegging van reflectie op de uitvoering

verbeteren, waarbij het volgende deel steeds ontwikkeld

•

Reflectie op studentbijeenkomsten.

wordt op basis van de evaluatie van het voorgaande deel
van het programma.

Ontwerp
Deel I

Ontwerp
Deel II

Ontwerp
Deel III

Excellentieprogramma
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Evaluatievragen leerproces
Hulpvragen om te reflecteren op de gerealiseerde
leerprocessen van studenten:
•

Zijn de leerdoelen door studenten behaald?

•

Verliep het leerproces zoals bedacht?

•

Wat verliep anders dan bedacht en waardoor
kwam dat?

•

Wat betekent dit voor het programma en
bijvoorbeeld voor de leeractiviteiten, didactiek en
leermiddelen?

•

Uitgangspunten uitgelicht
•

evalueren en bijstellen

Beargumenteer wat jullie anders gaan doen en
waarom?

Cyclisch proces van ontwikkelen, uitvoeren,

•

Docenten zijn ontwikkelaar en uitvoerder

Didactisch contract

Toetsen en evaluatie

Een excellentieprogramma kan van zowel studenten

Goede toetsen kunnen docenten helpen het

als docenten iets anders vragen dan wat men gewend

excellentieprogramma te evalueren en te verbeteren.

is in het reguliere onderwijsprogramma...

Globaal worden er twee soorten toetsen...
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4.4 Evaluatie van het excellentieprogramma
Idealiter vindt evaluatie plaats om het excellentieprogramma

Evaluatievragen excellentieprogramma

verder te kunnen verbeteren. Vaak bespreken we dan alles
wat er niet goed ging en vergeten we alle dingen die wel goed

Vooraf

gingen. Het benoemen van wat er goed ging is ook belangrijk

\ Wat wil ik bereiken met het excellentieprogramma?

om datgene te kunnen behouden en te kunnen borgen.

\ Hoe ga ik dat bereiken?

Daarnaast is het goed om na te gaan waarom datgene wat

\ Hoe ga ik na of de doelen behaald zijn?

goed ging werkte. Dit kunnen belangrijke inzichten zijn voor het
verbeteren van datgene wat minder goed werkte.

Tijdens
\ Uitvoeren van programma zoals bedacht.

In de voorgaande hoofdstukken zijn al suggesties gedaan

\ Wat gaat anders dan bedacht/gepland?

voor het evalueren van de communicatie over het
excellentieprogramma, de selectie van studenten en delen

Achteraf

van het excellentieprogramma. In dit laatste geval hebben we

\ Wat wilde ik bereiken met het excellentieprogramma?

laten zien hoe evaluatie van de leerprocessen van studenten

\ Heb ik de doelen behaald?

tijdens een deel van het excellentieprogramma de ontwikkeling

\ Wat ging goed en wat ging minder goed?

van volgende delen van het excellentieprogramma kunnen

\ Wat wil ik de volgende keer verbeteren?

versterken. Dit hoofdstuk gebruiken wij om in onze ogen

\ Wat ga ik de volgende keer anders doen?

nog twee belangrijke aspecten van evaluatie uit te lichten:
evaluatie gericht op consistentie en evaluatie gericht op visie
ontwikkeling. We lichten de aspecten apart toe, maar in de
praktijk zijn deze niet van elkaar te onderscheiden.
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Consistent excellentieprogramma
Tijdens de evaluatie worden niet alleen de afzonderlijke onderdelen van een

•

excellentieprogramma en vraag hier goed op

geëvalueerd. Alle verschillende onderdelen van een excellentieprogramma

uitvoering blijken altijd wel onderdelen minder goed op elkaar aan te sluiten dan

door.
•

Vraag studenten na afloop wat zij
vinden dat zij geleerd hebben van het

verwacht. Daarbij is niet altijd direct duidelijk wat nu oorzaak of gevolg is. Het is

excellentieprogramma en wat daartoe

daarom tijdens evaluaties, waarbij vaak zowel problemen als oplossingen naar
voren komen, belangrijk om kritisch te blijven.

Vraag studenten tussentijds en/of na afloop
wat zij goed en minder goed vinden aan het

excellentieprogramma geëvalueerd, maar wordt ook het programma als geheel

moeten immers goed op elkaar aansluiten. Hoe goed ook bedacht, tijdens de

4

belangrijke activiteiten waren.
•

Leg het (verbeterde) excellentieprogramma
voor aan een buitenstaander en laat deze
persoon vragen stellen over de consistentie

Evaluatievragen problemen, oplossingen
en consistent programma
• Is het probleem het probleem? Het gaat hierbij om de analyse van het
probleem waarbij het probleem gespecificeerd wordt en nagegaan

van het programma. Een frisse en kritische
blik van buiten helpt om het programma zelf
en de consistentie van het programma te
verbeteren.

wordt of er geen andere problemen onder het probleem liggen.
• Is de oplossing daadwerkelijk een oplossing voor het probleem?
Het gaat hierbij om de argumentatie en onderbouwing van de
verbetering.
• Heeft de verbetering invloed op andere onderdelen van het
programma? Het gaat hierbij om de consistentie van het programma,
waarbij nagegaan wordt of andere onderdelen van het programma
ook mee moeten veranderen en dus aangepast moeten worden.
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Nieuw, nieuwer, nieuwst

“Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam”

Excellentieprogramma’s bieden docenten vaak de ruimte om te
experimenteren met andere aanpakken en/of onderwijsvormen dan
men gewend is. Docenten vinden dit vaak erg motiverend en gebruiken
de experimenteerruimte dan ook graag om nieuw onderwijs uit te
proberen. In de praktijk kunnen docenten zo enthousiast worden van
de experimenteerruimte dat zij steeds iets nieuws willen uitproberen
en daarbij vergeten voort te bouwen op eerdere evaluaties. Vernieuwen
om het vernieuwen kan dan belangrijker worden dan het vernieuwen
om het verbeteren van het excellentieprogramma. Het is daarom bij
excellentieprogramma’s belangrijk om na te gaan of de vernieuwing
een oplossing is voor het eerder vastgestelde probleem. Kortom, volgt
de vernieuwing logisch voort uit de evaluaties waarin is vastgesteld wat
verbeterd moet worden en waarom.

Docentgestuurd versus studentgestuurd onderwijs
Afhankelijk van de visie op excellentie en doelen van een excellentieprogramma kan een docent meer of
minder sturing geven aan studenten en dus meer of minder ruimte laten voor zelfsturing....
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Omdat de visie van docenten op excellentie en het

Evaluatievragen

excellentieprogramma in het begin veelal nog wat vaag is

Zowel tussentijds, maar zeker nadat het programma een keer

en pas na verloop van tijd concreter wordt, is het belangrijk

uitgevoerd of uitgeprobeerd is, is het goed om de (voorlopige)

om de visie regelmatig impliciet en/of expliciet aan de orde

visie te evalueren en indien nodig aan te scherpen en/of te

te stellen. Een laagdrempelige manier om de visie te kunnen

herzien. Dit kan met behulp van de volgende evaluatievragen:

concretiseren is door succesvolle ervaringen uit te wisselen.

•

Is datgene wat in de visie staat gerealiseerd en

Doordat docenten succesvolle ervaringen uitwisselen krijgt
excellentie steeds meer betekenis. Om het proces van

waarom wel of niet?
•

Kan de visie op basis van de huidige kennis en ervaring verder

betekenisgeving een extra boost te geven, kan docenten
gevraagd worden om hun onderliggende opvattingen te

aangescherpt en/of aangepast worden?
•

Sluiten alle uitgevoerde en/of nog door te voeren

expliciteren. Docenten vinden het vaak makkelijker om hun

aanpassingen of verbeteringen aan bij de visie of is

opvattingen onder woorden te brengen als zij deze kunnen

aanpassing nodig?

koppelen aan een concrete ervaring of praktijksituatie.
Hieronder wordt een suggestie gedaan voor een aanpak.

Reflectieve dialoog over de praktijk:
•

Bespreek wat goed en minder goed gaat in de uitvoering.

•

Stel vragen aan elkaar ter verduidelijking.

•

Bespreek ideeën en/of oplossingen voor verbetering.

•

Vraag elkaar onderliggende opvattingen te expliciteren.
 De onderliggende opvattingen zijn input voor de visie.

Uitgangspunt uitgelicht
•

Een visie ontwikkelt zich voortdurend en wordt
na verloop van tijd steeds concreter

•

Cyclisch proces van ontwikkelen, uitvoeren,
evalueren en bijstellen
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Bijlagen
Format Opvattingen over excellentieprogramma’s
Format Opvattingen over excellente studenten
Format Grof ontwerp: input-proces-output
Format Reflectie op studentbijeenkomsten
Format Verslag ontwerpbijeenkomsten
Format Terugblik op het excellentieprogramma Powerteam
Stappenplan ontwikkelen van excellentieprogramma’s als instrument voor dialoog
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Bijlagen

Format Opvattingen over excellentieprogramma’s
Wat is het verschil volgens jou tussen een regulier onderwijsprogramma en een excellentieprogramma?
Beschrijf de kenmerken die volgens jou verschillen.

Kenmerken regulier onderwijsprogramma

Kenmerken excellentieprogramma
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Bijlagen

Format Opvattingen over excellente studenten
Wat is het verschil volgens jou tussen reguliere studenten en talentvolle of excellente studenten?
Beschrijf de kenmerken die volgens jou verschillen.

Kenmerken reguliere student

Kenmerken excellente student
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Bijlagen

Format Grof ontwerp: input-proces-output

Latent • Talent

Proces

beginsituatie studenten = input =

excellentieprogramma = proces waarin studenten kunnen

leerdoelen studenten = output = bewijs dat

selectiecriteria = voorwaarde voor deelname

excelleren = activiteiten = rol docent = ….

student heeft geëxcelleerd = certificaat

Excellent

38

Bijlagen

Format Reflectie op studentbijeenkomsten
Datum:			Duur bijeenkomst: 		Aantal docenten:			Aantal studenten:

1. Docentrol (didactiek)
Is het jullie gelukt de instructie en begeleiding aan studenten te bieden die jullie van tevoren hadden bedacht?
Hulpvragen:
a.
b.
c.
d.

Wat wilden jullie / Wat hadden jullie bedacht?
Wat verliep anders dan bedacht?
Hoe kwam dat volgens jullie?
Wat hebben jullie daarvan geleerd?
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Bijlagen

Format Reflectie op studentbijeenkomsten

2. Leermiddelen
Zijn de leermiddelen, zoals opdrachten, materialen en bronnen door studenten gebruikt en ervaren zoals jullie deze van te voren hadden bedacht?
Hulpvragen:
a.
b.
c.
d.

Wat wilden jullie / Wat hadden jullie bedacht?
Wat verliep anders dan bedacht?
Hoe kwam dat volgens jullie?
Wat hebben jullie daarvan geleerd?
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Bijlagen

Format Reflectie op studentbijeenkomsten

3. Student
Heeft de student de bijeenkomst ervaren zoals jullie dat bedoeld hadden?
Verliep het (leer)proces van de studenten zoals jullie dat van te voren hadden bedacht? En, zijn de leerdoelen die jullie van te voren hadden gesteld bereikt?
Hulpvragen:
a.
b.
c.
d.

Wat wilden jullie / Wat hadden jullie bedacht?
Wat verliep anders dan bedacht?
Hoe kwam dat volgens jullie?
Wat hebben jullie daarvan geleerd?
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Bijlagen

Format Reflectie op studentbijeenkomsten

4. Overige reflecties
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Bijlagen

Format Verslag ontwerpbijeenkomsten
Datum:			Duur bijeenkomst (minuten): 		Aanwezig:			

1. Welke onderwerpen zijn besproken en/of bediscussieerd?
• Geef per onderwerp aan of het daarbij ging om; visie, doelen, inhoud, leeractiviteiten, docentrollen (of rollen van andere stakeholders),
materialen en bronnen, groeperingsvorm, tijd, plaats en toetsing.
• Beschrijf deze zo concreet mogelijk.
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Bijlagen

Format Verslag ontwerpbijeenkomsten

2. Welke keuzes zijn gemaakt en/of welke besluiten zijn genomen?
• Denk aan ontwerpcriteria vaststellen, het invullen van de bijeenkomsten met studenten, het formuleren van opdrachten en/of aanpassingen aan het ontwerp.

44

Bijlagen

Format Verslag ontwerpbijeenkomsten

3. Waarom is de keuze gemaakt en/of het besluit genomen?
• Benoem argumenten voor gemaakte keuzes en/of besluiten, zoals de keuze voor bepaalde ontwerpcriteria en/of aanpassingen.
• Denk bijvoorbeeld aan argumenten als visie, theorie, ervaringen met wat wel/niet werkt, etc.
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Bijlagen

Format Verslag ontwerpbijeenkomsten

4. Welke afspraken zijn er gemaakt voor de volgende keer?

5. Waren er nog andere bijzonderheden?
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
De terugblik bestaat uit twee op elkaar volgende opdrachten. De eerste opdracht dient als input voor de tweede opdracht en
het resultaat van de tweede opdracht wordt gepresenteerd tijdens een gezamenlijke evaluatie(middag). De eerste opdracht
wordt individueel uitgewerkt en de tweede opdracht wordt bij voorkeur in tweetallen uitgewerkt. De uitwerking van de opdracht
is toegespitst op het excellentieprogramma Powerteam.

Opdracht 1: individuele terugblik
Beantwoord individueel onderstaande vragen

Selectie en communicatie over het Powerteam
1. Hoe heb je studenten geïnformeerd over het Powerteam?
2. Op basis van welke criteria heb je studenten geselecteerd voor deelname aan het Powerteam?
3. Kijkend naar jouw studenten (studenten die jij hebt begeleid):
a. Welke verwachtingen maakten jouw studenten waar en/of waarop vind je hen uitblinken/excellent?
b. Welke verwachtingen maakten jouw studenten niet waar en/of waarop viel hun beginsituatie tegen?
4. Op basis van welke criteria wil je volgend schooljaar studenten selecteren?
5. Wat zijn aandachtspunten voor de communicatie over het Powerteam richting toekomstige studenten?
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
Het Powerteamprogramma is opgedeeld in drie delen; het formuleren van de leervraag, het maken van een plan van aanpak en
het uitvoeren van het bedachte plan. De onderstaande vragen beantwoord je steeds per deel afzonderlijk.

Het Powerteamprogramma: de leervraag
6. Instructie/opdracht:
a. Hoe heb je dit jaar de instructie gegeven aan studenten voor het formuleren van de leervraag?
b. Welke beoordelingscriteria m.b.t. de leervraag heb je gecommuniceerd aan de studenten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de instructie van de leervraag, waarom en hoe?
d. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de beoordeling van de leervraag, waarom en hoe?
7. Activiteiten:
a. Welke centrale activiteiten hebben er plaatsgevonden om studenten te helpen om tot een leervraag te komen?
(Denk aan workshop ‘smart formuleren’)
b. Welke activiteiten (opdrachten of taken) hebben studenten uitgevoerd buiten de bijeenkomsten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de activiteiten rondom de leervraag, waarom en hoe?
8. Rol docent/coach:
a. Hoeveel sturing en welke sturing hebben jullie studenten geboden bij het formuleren van hun leervraag?
b. Hoeveel vrijheid en welke vrijheid hebben jullie studenten gegeven bij het formuleren van hun leervraag?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken als het gaat om jouw rol in het begeleiden van studenten bij het
formuleren van hun leervraag, waarom en hoe?
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
Het Powerteamprogramma: plan van aanpak van studenten
9. Instructie/opdracht:
a. Hoe heb je dit jaar de instructie gegeven aan studenten voor het maken van hun plan van aanpak?
b. Welke beoordelingscriteria m.b.t. het plan van aanpak heb je gecommuniceerd aan de studenten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de instructie van het plan, waarom en hoe?
d. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de beoordeling van het plan, waarom en hoe?
10. Activiteiten:
a. Welke centrale activiteiten hebben er plaatsgevonden om studenten te helpen om tot een plan van aanpak
te komen?
b. Welke activiteiten (opdrachten of taken) hebben studenten uitgevoerd buiten de bijeenkomsten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de activiteiten rondom het maken van een plan door studenten,
waarom en hoe?
11. Rol docent/coach:
a. Hoeveel sturing en welke sturing heb je studenten geboden bij het maken van hun plan van aanpak?
b. Hoeveel vrijheid en welke vrijheid heb je studenten gegeven bij het maken van hun plan van aanpak?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. jouw rol in het begeleiden van studenten bij het maken van hun
plan van aanpak, waarom en hoe?
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
Het Powerteamprogramma: uitvoeren van plan van aanpak (eindresultaat)
12. Instructie/opdracht:
a. Hoe heb je dit jaar de instructie gegeven aan studenten voor het uitvoeren van hun plan van aanpak en het realiseren van het eindresultaat?
b. Welke beoordelingscriteria m.b.t. het uitvoeren van het plan en het eindresultaat heb je gecommuniceerd aan de
studenten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de instructie, waarom en hoe?
d. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de beoordeling van het resultaat, waarom en hoe?
13. Activiteiten:
a. Welke centrale activiteiten hebben er plaatsgevonden om studenten te helpen om hun eigen plan uit te voeren?
b. Welke activiteiten (opdrachten of taken) hebben studenten uitgevoerd buiten de bijeenkomsten?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de activiteiten rondom het uitvoeren van het eigen plan van
studenten, waarom en hoe?
d. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. de activiteiten rondom het eindresultaat/product van studenten,
waarom en hoe?
14. Rol docent/coach:
a. Hoeveel sturing en welke sturing heb je studenten geboden bij het uitvoeren van hun eigen plan?
b. Hoeveel vrijheid en welke vrijheid heb je studenten gegeven bij het uitvoeren van hun eigen plan?
c. Wat wil je volgend jaar anders aanpakken m.b.t. jouw rol in het begeleiden van studenten bij het uitvoeren van
hun plan, waarom en hoe?
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
Opdracht 2: samenvatting terugblik
Deel A: communicatie over het Powerteam en selectie van studenten
Wie:
Voorbereiding:
1. Lees de antwoorden van iedereen door voor het deel dat je gaat uitwerken.
2. Terugblik: op basis van de antwoorden van iedereen (op de vragen 1 t/m 3) vat je samen wat wel en niet werkte. Doe dit apart
voor communicatie en selectie.
3. Vooruitblik: op basis van de antwoorden van iedereen (op de vragen 4 en 5) vat je samen hoe de communicatie over het Powerteam en de selectie van studenten volgend jaar veranderd/verbeterd moet worden.
4. Vergelijking met de evaluatie van vorig jaar. Vergelijk de samenvattingen met het evaluatieverslag van vorig jaar. Welke punten
zijn opgepakt, welke punten zijn blijven liggen en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen vorig jaar en dit jaar?
5. Vergelijking met papier. Vergelijk de samenvattingen met wat erop papier stond over de communicatie en de selectie. Het kan
natuurlijk zo zijn, dat er niks op papier stond.
6. Voorstel: werk een verbetervoorstel uit waarbij je ingaat op de communicatie en de selectie. Werk dit zo concreet mogelijk uit
en zorg ervoor dat je kunt uitleggen waarom je dit voorstel doet (wat zijn je argumenten).
7. Presenteer jullie samenvattingen, de vergelijkingen en het daaruit voortkomende voorstel voor volgend jaar.
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Bijlagen

Format Voorbeeld terugblik op het
excellentieprogramma Powerteam
De volgende delen kunnen allen op dezelfde wijze worden voorbereid.

Deel B: de leervraag
Wie:

Deel C: plan van aanpak
Wie:

Deel D: uitvoeren van plan
Wie:
Voorbereiding van de overige presentaties:
1. Lees de antwoorden van iedereen door voor het deel dat je gaat uitwerken.
2. Terugblik: op basis van de antwoorden van iedereen vat je samen wat wel of niet werkte. Doe dit apart voor instructie/
opdracht, activiteiten en rol docent/coach
3. Vooruitblik: op basis van de antwoorden van iedereen vat je samen wat volgend jaar veranderd/verbeterd moet worden.
Doe dit apart voor instructie/opdracht, activiteiten en rol docent/coach
4. Vergelijking met de evaluatie van vorig jaar. Vergelijk de samenvattingen met het evaluatieverslag van vorig jaar. Welke
punten zijn opgepakt, welke punten zijn blijven liggen en wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen vorig jaar en
dit jaar?
5. Vergelijking met papier. Vergelijk de samenvattingen met wat erop papier stond over de leervraag, het plan van aanpak
of het uitvoeren van het plan.
6. Voorstel: werk een verbetervoorstel uit waarbij je ingaat op de instructie, beoordelingscriteria, activiteiten en de rol van
de docent/coach. Werk dit zo concreet mogelijk uit en zorg ervoor dat je kunt uitleggen waarom je dit voorstel doet (wat
zijn je argumenten).
7. Presenteer jullie samenvattingen, de vergelijkingen en het daaruit voortkomende voorstel voor volgend jaar.
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Bijlagen

Stappenplan ontwikkelen van excellentieprogramma’s als
Stappenplan ontwikkelen van excellentieprogramma’s
instrument voor dialoog

als instrument voor dialoog.

3A

2

Centrale vragen per
excellentieprogramma:
• Wat verstaan jullie in dit
programma onder excellentie?
• Wat zijn de kenmerken van
excellentie in het programma?

Formuleer leerdoelen of
leerprocessen

Maak een grof
ontwerp

•

•

•

•
•

Wat vinden anderen van
je idee?
Is er behoefte aan?
Is er draagvlak?

•

Zijn de leerdoelen of leerprocessen
voor iedere student gelijk?
Wat onderscheidt de
leerdoelen of leerprocessen
van die van het reguliere
onderwijsprogramma?

3C

3B

Deel je idee met
alle betrokkenen

•
•

Inhoud, organisatie,
logistiek, middelen, …
Wat verwacht je van het
bedrijfsleven?
Interdisciplinair?
Internationaal? … Waarom?

3D

Maak een fijn ontwerp

Begeleiding

•

•

Leeractiviteiten,
leermiddelen, didactiek,
waarderen, planning, …

•

Hoe creëer je een
excellente leeromgeving?
Sturing versus coaching?

Hogere orde
vaardigheden?

Zichtbaarheid?
Vaste plek?

Studenten, collega’s,
bedrijfsleven, …

2

1

3

Draagvlak

Definiëren

4

5

Communicatie

1A
•
•
•
•

Welke studenten en waarom zij?
Hoe gaan studenten leren en
waarom zo?
Wat gaan studenten leren en
waarom dat?
Wat maakt dit excellentieprogramma anders dan het
reguliere onderwijsprogramma?

1B
Definieer de eisen die
je aan studenten stelt
•
•
•

Wat zijn voorwaarden voor
deelname?
Wat zijn de selectiecriteria?
Hoe vindt de selectie
plaats?

Communicatie

Evalueren

•

•
•
•

•

•
•

Netwerker, Creatief,
Flexibel, Lef,
Inspirerend

Hoe, wat en aan wie wil je
communiceren?
Vergeet niet je resultaten
te vieren!

Tip:

5

4

1C
Definieer de
kenmerken van de
docent
Welke begeleidingsstijl?
Welke specifieke kennis?
Welke houding en welk
gedrag?

Uitvoeren

Evalueren

Programma

Definieer een visie

6
Doorloop alle eerdere
stappen nog een keer:

Wanneer ben je tevreden?
Wat wil je evalueren, hoe,
met wie en wanneer?

Kan je stappen aanscherpen?
• Zo ja, doe het!
Dwing jezelf om
concrete criteria te
formuleren.

Is het programma consistent?
• Zo nee, pas aan.

Dit instrument is ontwikkeld door MBO College Airport, MBO College Amstelland, MBO College Zuid en MBO College Zuidoost van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Zij hebben dit stappenplan
gebruikt om docenten met elkaar in gesprek te laten gaan over hun excellentieprogramma’s. Het stappenplan kan gebruikt worden als ontwikkelinstrument en als instrument voor reflectie.
Deze uitgave is mede gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO-project 405-15-604).
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